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Resumo: 

Desenvolveu-se uma atividade experimental, enquanto recurso didático, na perspectiva de 

aporte à investigação/pesquisa, à interdisciplinariedade e à aprendizagem significativa. A 

atividade constou da estruturação de um terrário, simulando um ambiente natural (solo e seres 

vivos), em um sistema de vidro transparente (40 cm x 40 cm x 40 cm) e observado o sistema 

por noventa dias. Foram utilizados materiais como areia, pedras, terra, diferentes tipos de 

vegetação e alguns animais pequenos. Também foram fixados dois termômetros, um na parte 

interna e outro na parte externa da caixa. Em seguida, foi umedecido o ambiente, vedando-o do 

ambiente externo. O terrário foi mantido no interior do laboratório, sem contato direto com a luz 

solar, mas sob luminosidade, de acordo com o uso diário do laboratório, durante trinta dias. 

Após, o terrário foi colocado em ambiente externo, sob ação direta da luz solar e do ambiente. 

Observou-se a temperatura interna e externa no sistema (a cada duas horas, entre 08:00 e 18:00 

horas, de segunda a sexta-feira) e também as  transformações decorrentes no ambiente interno. 

Nos primeiros vinte dias o ambiente interno do terrário, manteve-se praticamente em equilíbrio. 

Em trinta dias, observou-se a proliferação de fungos e quando colocado em ambiente externo, a 

temperatura interna variou de forma significativa (chegou a 50ºC ) e ocorreu praticamente a 

morte de todos os seres vivos. Após sessenta dias, ocorreu o brotamento de dois diferentes 

vegetais, os quais desenvolveram-se em praticamente toda a área do terrário. Não se observou 

mais a presença de algum animal. Também se observou o ciclo de evaporação e condensação 

da água, durante os noventa dias. Constatou-se a potencialidade do terrário enquanto recurso 

didático pedagógico, verificado a possibilidade da discussão saberes como: o ar atmosférico, as 

mudanças de estados físicos da matéria, a água na natureza, a fotossíntese, os conceitos 

relacionados  à diversidade de seres vivos, as aplicações de modelos matemáticos e estatísticos, 

assim com a  produção de textos, relatórios técnicos, representações, leitura e interpretação de 

figuras e novos saberes. A partir da complexificação das observações, verificou-se a 

possibilidade transformadora da postura didático/pedagógica e metodológica, utilizando a 

recursividade organizacional dos fenômenos emergentes em um modelo de (re) construção do 

saber, tendo como pressuposto a problematização e contextualização do mesmo. Também, 

verificou-se uma possibilidade de ruptura do ensino propedêutico e enciclopédico, utilizando o 
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educar pela pesquisa e um (re) pensar sobre as interações sociais e ambientais. Acredita-se que o 

objetivo proposto foi atingido, uma vez que a problematização, a investigação, a 

contextualização e a interdisciplinaridade, se estabeleceram. Também se  verificou que tal 

atividade é recurso às operações de saber como a observação orientada, a coleta e análise de 

dados, a inferência e testagem de hipóteses, a pesquisa, a leitura e interpretação de dados, assim 

como o conhecimento analítico e estruturação de síntese e novos saberes, constituindo-se como 

atividade pró ensino aprendizagem, em uma práxis docente interativa e construtiva do saber.  

Palavras-chave: 

Investigação, interdisciplinariedade e aprendizagem significativa. 

 

1 Introdução  

Uma das questões relevantes para o presente estudo é o entendimento de que o currículo predominante 

nos sistemas formais de educação, tanto em sistemas de educação básica quanto de ensino superior no 

Brasil, se apresenta com conhecimentos sistematizados ou saberes técnico-científicos separados ou 

classificados em diferentes áreas, caracterizando uma estrutura curricular fragmentada, rígida e 

inflexível. Na sua maioria, os currículos estão estruturados em disciplinas, separadas por áreas 

específicas do saber e a metodologia de ensino preponderante é a apresentação conceitual destes 

conhecimentos e/ou realização de atividades técnicas/práticas, com insuficiência e/ou ausência de 

contextualização, discussão, problematização e estudos a respeito de saberes (científicos, intuitivos, 

sociais, culturais ou do senso comum) na perspectiva de uma formação humanística, ética, para a 

cidadania, profissionalismo e sustentabilidade, entre outras temáticas (FREIRE, 2000; KRUGÜER E  

KRUG, 2009; BRASIL/MEC/CNE/CP, 2002; BRASIL/MEC/SEB, 2006). 

Neste contexto, entende-se que emerge a reflexão quanto a contemporaneidade e à formação 

educacional e profissional do cidadão, uma vez que se concebe que existe a necessidade de uma 

formação humanística, mais complexa, holística e interdisciplinar, problematizando diferentes saberes 

em um contexto técnico-científico e de sociedade sustentável. Em pauta a temática, observa-se que 

enquanto política educacional,  órgãos governamentais como o Ministério da Educação do Brasil, 

expressa que o objetivo da educação escolar básica, é uma escola que não se limite ao interesse 

imediato, pragmático e utilitário e, portanto, o ensino deverá estruturar-se em consonância com o 

avanço do conhecimento científico e tecnológico, fazendo da cultura um componente da formação 

geral, articulada com o trabalho com vista à superação das dicotomias entre humanismo e tecnologia, e 

entre a formação teórica geral e técnica-instrumental (BRASIL/MEC/CEB, 2010a, 2010b; 

BRASIL/MEC/CNE/CP, 2002; BRASIL/MEC/SEB, 1998, 2006 e 2011;). A importância da formação 

humanística, da contextualização, da aprendizagem significativa e da interdisciplinaridade, também 
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está prevista em legislação para o ensino superior, específica para cursos de formação de professores, 

através da Resolução nº01/2002 do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno (BRASIL/MEC/ 

CNE/CP, 2002).  

Os referenciais de legislação aqui exposto tem o intuito de chamar a atenção sobre o aspecto de que 

existe uma política nacional que prevê a superação do pragmatismo e o ensino mecânico, expressando 

um aporte à intencionalidade de reflexão e ações inovadoras tanto na educação básica quanto superior. 

No entanto, acredita-se que tal exigência somente se efetivará nas práticas educativas nos diferentes 

sistemas formais de educação, quando houver o suficiente convencimento da importância da mesma. 

Neste sentido, entende-se que para romper com a lógica do conhecimento mecânico, do ensino de 

saberes de forma isolada em disciplinas, da ausência da contextualização e da interdisciplinaridade é 

preciso discussões e proposições que revelam diferentes concepções de ensino-aprendizagem e que 

promovam a educação para autonomia. Tal perspectiva se faz presente no pensamento de Freire 

(2000) onde problematiza a formação docente ao lado da reflexão sobre a prática educativo-

progressiva em favor da autonomia do ser dos educandos. 

A partir de tais concepções, o presente trabalho teve por objetivo explorar uma atividade experimental, 

com a abordagem e articulação da problematização e contextualização de conceitos de diferentes áreas 

do saber, em especial sobe objetos do conhecimento das ciências naturais, refletindo sobre tal 

atividade enquanto recurso didático-pedagógico e práxis docente. 

 

2 Material e Métodos  

2.1 Concepção metodológica  

A metodologia do trabalho proposto fundamentou-se no desenvolvimento de três momentos 

pedagógicos, conforme sugerido por Delizoicoy e Angotti (1992): a) Primeiro momento: A 

problematização do conhecimento, onde foram conduzidas questões e discussões de situações 

problema, com o objetivo de motivar para a aprendizagem, explorar os conceitos pré-existentes dos 

alunos, estabelecer a contextualização do conhecimento, considerando os objetos de saberes do ensino 

de ciências da natureza em um contexto multidisciplinar; b) Segundo momento: A organização do 

conhecimento onde foi realizado o planejamento da atividade com a construção do terrário, o 

delineamento das investigações, observações e discussões pertinentes, enquanto aporte e referencial à 

aprendizagem e construção de novos saberes; c) Terceiro momento: A sistematização do 

conhecimento e a elucidação de novos saberes através de observações, coleta e análise de dados, 

interpretações, estudo de referencial teórico e escrita sistematizada.  

 

2.2 Da Construção do terrário:  
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Estruturou-se um sistema, simulando um ambiente natural (solo e seres vivos), utilizando uma caixa 

de vidro transparente (40 cm x 40 cm x 40 cm), hermeticamente fechado observado por noventa dias. 

Na construção do terrário, foram utilizados materiais tais como areia, pedras, terra, diferentes tipos de 

vegetação e alguns animais pequenos. Também foram fixados dois termômetros, um na parte interna e 

outro na parte externa da caixa. Em seguida, foi umedecido o ambiente interno, vedando-o do 

ambiente externo. O terrário foi mantido no interior do laboratório, sem contato direto com a luz solar, 

mas sob luminosidade, de acordo com o uso diário do laboratório, durante trinta dias, a partir do 

trigésimo primeiro dia optou-se por trocar o terrário de local, o terrário foi colocado em ambiente 

externo, sob ação direta de a luz solar e do ambiente. As observações sobre a temperatura interna e 

externa no sistema (a cada duas horas, entre 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta-feira) e também 

as  transformações decorrentes no ambiente interno do terrário, foram registradas em sistema relatório 

diário. Também foram verificadas as transformações decorrentes no ambiente interno a partir da 

descrição dos fenômenos observados, com a formulação de hipóteses visando a construção de modelos 

hipotéticos que se relacionam com os mesmos, em uma perspectiva construtivista, a qual pressupões 

que tal recurso se desenvolve “na forma de problemas ou testagem de hipóteses, em que existe uma 

tendência para atividades interdisciplinares, envolvendo o cotidiano dos alunos.” (ROSITO, 2000, pp. 

195-208).   

Ressalva-se que na construção do terrário, assim como na condução das ações subsequentes e 

observações, ocorreram desde o projeto inicial de estruturação, o uso da ideia de debates coletivos os 

quais se tonaram os norteadores da atividade onde foram tomadas e negociadas as decisões sobre os 

passos a serem tomados durante este processo. 

 

2.3 Da sistematização 

As observações sobre as transformações, bem como os diversos fenômenos que se evidenciavam no 

sistema, se constituíram em objetos de conhecimento a serem problematizados, contextualizados e 

conduzidos às reflexões/sistematizações com a intencionalidade da aprendizagem significativa, a 

concepção inter e transdisciplinar, assim como a (re) significação de saberes.  

 

3 Resultados e discussões 

 

3.1 Observações de fenômenos e o terrário enquanto recurso didático – pedagógico  

Observou-se que nos primeiros vinte dias o ambiente interno do terrário manteve-se praticamente em 

equilíbrio. Em trinta dias, ocorreu a proliferação de fungos filamentosos e quando colocado em 

ambiente externo, sob ação direta da luz solar e do ambiente, verificou-se que a temperatura interna 
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variou de forma significativa e ocorreu praticamente a morte de todos os seres vivos. Após sessenta 

dias, observou-se o brotamento de um único tipo de vegetal, o qual se desenvolveu em praticamente 

toda a área do terrário. Não se observou mais a presença de algum animal. Também se observaram a 

evaporação e condensação da água, durante os noventa dias. Após os noventa dias, diferentes plantas 

brotaram e mantiveram-se vivas. Outra observação foi a constatação de variabilidade das temperaturas 

(interna e externa) de forma significativa em determinados períodos e não significativa em outros 

períodos, conforme análise estatística dos dados. 

 

3.2 O terrário enquanto recurso didático-pedagógico  

A partir das observações e condução do trabalho, constatou-se o potencial do terrário enquanto recurso 

didático pedagógico à interdisciplinaridade, contextualização de saberes e aprendizagem significativa, 

entre outras temáticas. A complexificação dos conceitos decorrentes das observações/reflexões no 

desenvolvimento da referida atividade possibilitou uma concepção didática que transcende algumas 

práticas usuais no ensino de ciências, as quais normalmente estão desvinculadas da prática reflexiva e 

do envolvimento do sujeito como parte do processo de aprendizagem e construção de saberes. Tal 

concepção é referenciada por Lamurú; Mamprin e Salvadego (2011) citando De Jong (1998); 

Gonzàlez (1992); Hodson (1988), Gil Pérez e Valdès (1996): 

 
“Os experimentos utilizados como receita em nada melhoram a aprendizagem e, no máximo, 

igualam-se aos métodos tradicionais de ensino, ou seja, são usados como ilustração ou 

verificação, nas quais os alunos não têm idéia clara do que está acontecendo e nem são 

capazes de identificar os conceitos e fenômenos envolvidos.”  

 

No desenvolvimento da referida atividade, possibilitou a discussão e articulação de conhecimentos 

científicos como: o ciclo da água na natureza, a energia envolvida nos sistemas (reações endotérmicas, 

exotérmicas, entalpia, entropia...), a composição atmosférica, as mudanças de estados físicos da 

matéria, a composição do solo, a geografia, a fotossíntese, a diversidade e classificação de seres vivos, 

os conceitos e aplicações de modelos matemáticos e estatísticos, assim com o a produção de textos, 

relatórios técnicos, representações, leitura e interpretação de gráficos e figuras. Também foi possível 

observar e discutir temáticas transdisciplinares, como por exemplo o efeito estufa, os aspectos sociais, 

culturais e econômicos envolvidos em diferentes ambientes e respectiva sustentabilidade, entre outras 

temáticas. Muitos destes saberes, hoje fazem parte ou estão classificados em diferentes áreas do saber 

ou disciplinas, e com as observações/reflexões foi possível identificar um recurso didático pedagógico 

com potencial para a percepção de que é possível a problematização e a contextualização de 
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conhecimentos, favorecendo o entendimento das interações entre os mesmos, isto é, caracterizando a 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

Também é possível compreender que tais observações/reflexões, enquanto recurso didático-

pedagógico auxilia o ensino de forma não mecânica e arbitrária. Conforme Machado e Pinheiro (2010) 

citando os autores Ausubel (2003), Buchweitz (2001), Costa e Moreira (2000), Guruceaga e González 

Garcia (2004) e Tavares (2008), podem ocorrer dois diferentes e antagônicos tipos de aprendizagem: a 

mecânica e a significativa. Segundo os autores citados, a aprendizagem entendida como significativa, 

o indivíduo assimila um novo conhecimento por meio de relacionamentos com a estrutura dos 

conhecimentos já incorporados; e, por outro lado, na aprendizagem entendida como mecânica, os 

conhecimentos são adquiridos aleatoriamente, por simples memorização.  

Moreira e Masini (2006, p. 23), baseado na teoria de David Ausubel (1968), afirma que: 

 

“(...) a essência do processo de aprendizagem significativa está em que ideias simbolicamente 

expressas sejam relacionadas de maneira não arbitrária e substantiva (não literal) ao que o 

aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto relevante da sua estrutura de conhecimento, isto é, 

um subsunçor  que pode ser, por exemplo, algum símbolo, conceito ou proposição já 

significativo.”  

 

Neste contexto, entendeu-se que a condução para as observações e questionamentos sobre fenômenos 

observados, estabeleceram uma forma não arbitrária para o desenvolvimento do conhecimento 

científico, uma vez que, questionou-se sobre que saberes, conceitos ou ideias que o grupo tinha a 

respeito de determinado fenômeno, como por exemplo, qual o conceito ou ideia que o grupo tinha a 

repeito da precipitação da água na parte interna da tampa de vidro superior do terrário (é água o 

líquido precipitado? de onde veio? Por quê? Qual a importância do mesmo no sistema? Qual a 

composição do líquido?...). Para os questionamentos, o grupo expressou várias ideias, entre elas, a de 

que “estava chovendo” dentro do terrário. Então, a partir de tal expressão, foi problematizado, 

contextualizado, associado saberes, tencionando “relações conceituais”, “conecções” ou até a 

“superação do conceito equivocado”.  

De acordo com que Costa (2000, pp. 69-101) sabemos que a atual realidade encontra dificuldades no 

ensino, onde “Apesar de, no meio escolar, o discurso ser essencialmente construtivista, ainda é nítida a 

predominância de modelos de ‘aquisição conceitual’, em que o aluno é visto como uma tabula rasa, 

chegando à sala de aula desprovido de qualquer tipo de conhecimento”. 

Decorrente de tal processo, através das observações, escutas e sistematizações na condução das 

atividades, foi possível perceber que o saber científico/sistematizado encontrou um “elo” ou “ancora” 
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no conceito pré existe a respeito do mesmo, estabelecendo assim um potencial para (re) significar 

saberes, assim como motivar, criar e potencializar novos saberes (decorrente das hipóteses que 

surgiram). Ainda, acredita-se que enquanto processo de ensino, o planejamento e a condução trabalho 

tornam-se instrumentos de negociação sobre os conceitos que são explorados conforme o 

direcionamento da atividade proposta, auxiliando a práxis docente, principalmente, na relação 

educador/educando, onde o primeiro deve considerar, sempre que for proposta a exploração de 

determinado conceito, o conhecimento prévio do aprendente (ALMEIDA e MOREIRA, 2008). 

 

3.3 Potencial do terrário ao desafio da (re) construção do conhecimento 

Entende-se que o terrário, enquanto recurso didático-pedagógico constitui-se como objeto 

investigativo e a (re) construção de saberes, porque foi possível prever a intencionalidade de conduzir 

a (re) significação de novos saberes, tendo a investigação, um elemento para o processo educativo, 

conforme referenciado por Galiazzi (2003, pp. 83 e 87): 

 
[...] A pesquisa exige uma comunidade argumentativa convidada a se posicionar sobre o tema 

proposto. O primeiro convidado é pesquisador, que reflete consigo mesmo e com os outros. E 

nesta reflexão constrói teorias auxiliadas por outros interlocutores. [...] Se trabalhar em 

grupo é fundamental, é crucial, no entanto, desenvolver a individualidade, estabelecendo um 

equilíbrio entre trabalho coletivo e individual”.  

 

Tal entendimento foi possível, considerando que dentre várias observações, surgiram hipóteses a 

serem investigadas, como por exemplo, no caso em que quando morreram todos os animais e vegetais 

no terrário, o grupo interpretou que ali não existiria mais oportunidade de vida. No entanto, após 

alguns dias, um vegetal começou a brotar, e então, o grupo questionou: Como tal vegetal resistiu a 

uma temperatura de 57ºC? Quais vegetais poderiam resistir a esta temperatura? Em que condições? E 

os micro – organismos ali presentes, são os mesmos? Quais sobreviveram? De que forma?  Acredita-

se que tais questões são objetos de investigação e elucidação de novos saberes ou resignificação de 

saberes e neste sentido, uma oportunidade de desenvolver a investigação e a iniciação científica.  

Assim, utilizando a recursividade organizacional dos fenômenos emergentes em um modelo de 

(re)construção do saber, tendo como pressuposto  a problematização e contextualização do mesmo, 

verificou-se uma possibilidade de ruptura do ensino propedêutico e enciclopédico, utilizando o educar 

pela problematização e investigação. Tal pressuposto é referenciado por Galiazzi (2003) em que 

expressa que a investigação e pesquisa surgem como um princípio articulador, proporcionando um 

re(pensar). 
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4 Considerações finais 

Acredita-se que o presente trabalho atingiu o objetivo proposto, uma vez que o grupo de estudo 

vivenciou a contextualização e a interdisciplinaridade do saber, problematizando uma abordagem 

direcionada de conceitos numa perspectiva conjunta entre mais de uma área do saber. Também se 

verificou que tal atividade é recurso às operações de saber como a observação orientada, a coleta e 

análise de dados, a inferência e testagem de hipóteses, a pesquisa de referencial teórico, a leitura e 

interpretação de dados, assim como a motivação para novos saberes. 

Também,  o conhecimento analítico e estruturação de síntese, constituiu-se como atividade pró ensino 

aprendizagem, em uma práxis docente interativa e construtiva do saber. 
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